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บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

  ในการวิจัยครัง้นี้ไดดําเนินการวจิัย ตามขั้นตอนตอไปนี ้
  3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  3.2  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

   3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
  3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 3.3  การเก็บรวบรวมขอมลู 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 มีรายละเอียด ดังนี ้
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
  3.1.1  ประชากรไดแก ผูบริหารโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในปการศึกษา 2551 จําแนกเปนผูบริหาร  173  คน   
 3.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2551 เทียบจากตาราง Krejcie & Morgan  (1970, pp. 607-610) ประชากร 
จํานวน  173  คน  ขนาดกลุมตัวอยาง  120  คน  ไดมาจากการสุมอยางงาย (ภาคผนวก ง) 
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3.2  เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจยัสรางขึ้นเอง เปนแบบสอบถามรวม 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเลือกตอบ 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 

2 ดาน คือ ปจจัยดานการปฎิบัติหนาท่ี และปจจัยสนับสนุนทางสังคม  
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
 ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ  ตามแนวคิดของ 

ลิเคอรท (Best & Kahn, 1993, pp. 246-225) ดังนี้ 
  5  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนําในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนําในระดับมาก 
  3  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนําในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนําในระดับนอย 
  1  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนําในระดับนอยที่สุด 
 3.2.1  การสรางเครื่องมอื 
 1)  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตํารา แนวคิด และงานวิจัยจากกรอบแนวคิดของ เฮอรซเบิรก 

(Herzberg, 1959, p. 169) และแนวคิดของ ฮิว และคัมมิง  (Huse & Cumming, 1995, pp. 273-283);
สาราซัน  (Sarason, 1983, p. 127); ไซเมท  (Zimet, 1988, p. 30); กมลวรรณ  ชัยวาณิชศิริ (2536, หนา 80); 
มิลเลอร (Miller, 1999, pp .247-248)  และสตอกดลิล (Stogdill, 1974, pp. 74-75) ที่เกี่ยวของกับปจจัย
การดําเนินการที่สงผลตอคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต  2 ไดแก   

  ปจจัยที่สงผลตอคุณลักษณะผูนําของผูบริหารการศึกษา จํานวน 2 ดาน คือ ปจจัย
ดานการปฎิบตัิหนาที่ และปจจัยดานการสนับสนุนทางสงัคม  
 คุณลักษณะผูนาํของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก  1)  คุณลกัษณะทางกายภาพ  2)  ภูมิหลัง
สวนบคุคล 3) สติปญญาและความสามารถ 4) บุคลกิภาพ 5) คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน 6) คุณลักษณะ
ทางสังคม  

  2)  สรางแบบสอบถามฉบับรางใหครอบคลมุเนื้อหาเกีย่วกับ ปจจยัการดาํเนนิการที่สงผลตอ
คุณลกัษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของผูบริหารสถานศึกษา 
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  3)  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
แนะนํา ปรับปรุง แกไข 

 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  1)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของเนื้อหา (Content Validity) และความถูกตองของภาษา โดยใชเทคนิค IOC (ภาคผนวก จ) ซึ่งผูเช่ียวชาญ
ประกอบดวย 

  (1)  นายวรีะ  สุเมธาพันธ  ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 (2)  นายโสภณ  สุขเสว ี  ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรยีน 
   โรงเรียนพนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา” 

 (3)  นางเกสินี  นันทวิสิทธิ ์  ตําแหนง ศึกษานิเทศก เชี่ยวชาญ   
   สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 (4)  นายประสาร  เศวตสุพร   ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ  
   สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

  (5)  นางชลุี  วงศกลม    ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ   
   สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 (6)  นาง ฉัตตพิรุฬห  ทาวเพชร ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ 
   โรงเรียนพนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา” 

  2)  นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะปรกึษาอาจารยท่ีปรกึษาเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง แกไขใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป (ภาคผนวก จ) 

  3)  หลังจากแกไขปรับปรุงแบบสอบถามอยางละเอียดดีแลว เพ่ือใหแบบสอบถามชุดนี้
มีความเชื่อมั่น (Reliability) สําหรับการวิจัย จากนั้นผูวิจัยจึงนําไปทดลองใชกับกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะ
คลายกับกลุมตัวอยาง คือผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 30 คน  
ไดคาความเชื่อมั่นดานปจจัยการดําเนินการของผูบริหาร  0.92 และดานคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา  0.98 (ภาคผนวก ค) 

  4)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลว ทําเปนฉบับสมบรูณ เพ่ือเก็บขอมูลกบักลุมตวัอยาง
ตอไป 
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3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  ผูวจิัยไดดําเนนิเปนขั้นตอนตอไปนี ้
  3.3.1  บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ออกหนังสือ

ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 

  3.3.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ลงนาม
ในหนังสือ สงผูบริหารที่ไดกําหนดเปนกลุมตัวอยางเพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 

  3.3.3  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงดวยตนเองเฉพาะสถานศึกษาที่อยูบริเวณ
ใกลเคียง และสถานศึกษาที่อยูไกลนั้นผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามไปทางไปรษณีย โดยสงซองพรอม
ปดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัย เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามจัดสงแบบสอบถามที่ตอบแลวสงคืนใหผูวิจัย
ทางไปรษณียดวยเชนกัน 

  3.3.4  การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตัวเอง เฉพาะสถานศึกษา
ท่ีอยูบริเวณใกลเคียง และรอรับแบบสอบถามคืนทางไปรษณียภายหลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 
 2 สัปดาห 

  3.3.5  ในกรณีที่ไมไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยติดตามนัดมารับแบบสอบถามกลับอีกใน  
1 สัปดาห ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปทั้งหมด 120 ฉบับ ไดคืนมา 120 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวจิัยไดดําเนนิการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี ้
 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชสถติิ ความถี่ รอยละ 

 ตอนท่ี 2  ศึกษาปจจัยการดําเนินการของผูบริหารสถานศึกษาดานการปฏิบัติหนาที่ และปจจยั
สนับสนุนทางสังคม 

 ตอนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  วิเคราะหโดยหา
ความสัมประสิทธิ์สหสมพันธแบบเพยีรสัน  (Pearson’s Product Moment Correlation)  การนําเขาขอมูล
จากแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มาวิเคราะหปจจัยการดําเนนิการของผูบรหิารสถานศึกษาและ
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คุณลกัษณะผูนาํของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบการนําตวัแปรมาสรางเปน

สมการถดถอยโดยใชเกณฑการวเิคราะหขอมูล (Best, 1993, p. 247) ดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถงึ ปจจัยการดําเนินการของผูบริหาร/คณุลกัษณะผูนําของ   

  ผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถงึ ปจจัยการดําเนินการของผูบริหาร/คณุลกัษณะผูนําของ  

  ผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถงึ ปจจัยการดําเนินการของผูบริหาร/คณุลกัษณะผูนําของ   

  ผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถงึ ปจจัยการดําเนินการของผูบริหาร/คณุลกัษณะผูนําของ  
     ผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00– 1.50  หมายถึง ปจจัยการดําเนินการของผูบริหาร/คุณลกัษณะผูนําของ 

   ผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับนอยที่สุด 
 ตอนท่ี 4 วิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานการปฎิบัติหนาท่ี และปจจัยสนับสนุน

ทางสังคมที่สงผลตอคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชการวิเคราะหถดถอยแบบหลายขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 สําหรับคาประสิทธิ์สัมพันธท่ีคํานวณได ใชเกณฑดังนี้ คือ ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ตัวแปรท้ังสอง ไมมีความสัมพันธกัน  ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน  โดยทิศทางของความสมัพันธ พิจารณาจากเครื่องหมาย
ของคา สหสัมพันธท่ีคํานวณได คือ ถาเปนไปในทางบวก แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน  
ในลักษณะที่คลอยตามกัน  ถาเปนไปในทางลบ  แสดงวาตัวแปรท้ังสอง มีความสัมพันธกันในลักษณะ
ท่ีตรงกันขาม  หรือผกผนักัน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ประคอง  กรรณสูตร, 2517, หนา 11) 
 คาสหสัมพันธ 0.30 หรือ ต่ํากวา  แสดงวา ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยูในระดับนอย 
 คาสหสัมพันธ 0.31 ถึง  0.70       แสดงวา ตวัแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันอยูในระดับ 
       ปานกลาง      
 คาสหสัมพันธ  0.71 ขึ้นไป         แสดงวา ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพันธกนัอยูในระดับมาก 
 ทั้งนี้ ทดสอบคาสหสัมพันธท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลใชสถิตดิงันี้ 
 3.5.1  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก ความถี่และคารอยละ  
 3.5.2  คาเฉลี่ย ( X ) และความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.5.3  สัมประสิทธิ์สหสมพันธแบบเพยีรสัน  (Pearson’s Product Moment Correlation) 
 3.5.4  การวิเคราะหการถดถอยแบบหลายขั้นตอน  (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

 


